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1. Για την ασφάλεια σας

Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά για την 
αποφυγή ζημιών και επικίνδυνων καταστάσεων. Οποιαδήποτε χρήση εκτός από αυτή που 
προβλέπεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, 
ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό, και να ακυρώσει όλες τις εγγυήσεις. 

Η εγγύηση δεν ισχύει για οποιοδήποτε ελάττωμα, φθορά, απώλεια, βλάβη ή ζημία προκαλείται από 
χρήση που παραβαίνει τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας αυτής της συσκευής, οι οποίες 
περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. 

Πριν από την εγκατάσταση και πρώτη λειτουργία αφαιρέστε τη συσκευασία και ελέγξτε την 
ακεραιότητα του προϊόντος. Σε περίπτωση βλαβών ή ζημιών μην προσπαθήσετε να το 
επισκευάσετε μόνοι σας αλλά επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. Μην αφήνετε τα παιδιά να 
παίζουν με τη συσκευασία και απορρίψετε την σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς για την 
προστασία του περιβάλλοντος. 

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και όχι για χρήση σε εμπορικό / βιομηχανικό 
περιβάλλον, σε οχήματα, σε πλοία ή αεροσκάφη. Μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 
οκτώ ετών. Άτομα με μειωμένες σωματικές, συναισθηματικές ή ψυχικές ικανότητες ή άτομα με 
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης μπορούν να χρησιμοποιούν την συσκευή μόνο με επίβλεψη ή αν τους 
έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της με ασφαλή τρόπο και να κατανοούν απόλυτα τους 
σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Καθαρισμός και συντήρηση 
δεν θα πρέπει να γίνονται από τα παιδιά χωρίς επίβλεψη. 

Παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει να κρατούνται μακριά εκτός εάν εποπτεύονται συνεχώς. Τα 
παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών μπορούν μόνο να ενεργοποιούν / απενεργοποιούν τη συσκευή με 
την προϋπόθεση ότι η τελευταία έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην προβλεπόμενη κανονική 
θέση λειτουργίας και τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της ή επιτηρούνται, και 
κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών δεν πρέπει να συνδέουν 
στην τροφοδοσία τη συσκευή, να τη ρυθμίζουν ή να εκτελούν λειτουργίες επισκευής ή συντήρησης.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μερικά μέρη αυτού του προϊόντος μπορεί να αναπτύξουν υψηλή θερμοκρασία και να 
προκληθούν εγκαύματα. Ειδική προσοχή πρέπει να δοθεί όταν είναι παρόντα παιδιά ή ευάλωτοι 
άνθρωποι.  

Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος στην οποία θα συνδέσετε το προϊόν αντιστοιχεί σε αυτή που 
προδιαγράφεται: 230V ~, 50Hz. Η συσκευή διαθέτει δείκτη προστασίας IPX4, συνεπώς μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε μπάνια ή άλλους χώρους με υγρασία αρκεί να μην είναι εγκατεστημένη εντός της 
περιμέτρου της μπανιέρα / ντουζιέρας. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να εγκατασταθεί στα σημεία 
που επισημαίνονται ως Volume 1 στην εικόνα 2. 

Το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί σε μια ασφαλή θέση: 

- Τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα και έπιπλα. 
- Αφήνοντας τουλάχιστον ένα μέτρο ελεύθερο μπροστά του. 
- Όχι ακριβώς κάτω από μια πρίζα. 
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Μην αφήνετε τα παιδιά και τα ζώα να αγγίζουν ή να παίζουν με τη συσκευή. Προσοχή: Η γρίλια 
εξόδου αέρα ζεσταίνεται κατά τη λειτουργία πάνω από 90°C. Προειδοποίηση: Προκειμένου να 
αποφευχθεί η υπερθέρμανση, μην καλύπτετε τη συσκευή. Μην κρεμάτε τίποτα πάνω της ενώ 
λειτουργεί. Αυτό σημειώνεται ξεκάθαρα στο κάλυμμα του προϊόντος ή φαίνεται από τη σήμανση: 

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε χώρους με εκρηκτικά αέρια ή εύφλεκτα υλικά όπως διαλυτικά, 
χρώματα, βερνίκια ή άλλα. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε τοίχους από συνθετικά υλικά. 

Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο και πρέπει να το αλλάξετε, μην το κάνετε μόνοι σας, αλλά το 
εξουσιοδοτημένο service ή κάποιο άτομο με παρόμοιες δεξιότητες και γνώσεις, προκειμένου να 
αποφύγετε τυχόν κίνδυνο. 

Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη έτσι ώστε το φις να είναι πάντα προσβάσιμο. 

Μην τοποθετείτε το προϊόν σε τοίχους κατασκευασμένους από συνθετικό υλικό. 

2. Εγκατάσταση

Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί μόνο σε κατακόρυφη θέση με τις γρίλιες εξόδου ζεστού αέρα στο 
κάτω μέρος. Είναι εξοπλισμένη με ένα κύκλωμα διπλής ηλεκτρικής μόνωσης (class II) και ως εκ 
τούτου δεν απαιτεί σύνδεση γείωσης. Πρέπει να τοποθετείται σύμφωνα με τους κανονισμούς της 
χώρας εγκατάστασης. Σε μπάνια, κουζίνες ή άλλα δωμάτια με υγρασία, τοποθετήστε το σημείο 
σύνδεσης τουλάχιστον 25 cm από το έδαφος. Η ηλεκτρική σύνδεση στην κύρια γραμμή παροχής θα 
πρέπει να περιλαμβάνει και έναν διπολικό διακόπτη που επιτρέπει την αποσύνδεση την γραμμής. 

Τοποθετήστε την συσκευή να τηρώντας τις ελάχιστες αποστάσεις από τοίχους, έπιπλα ή / και 
αντικείμενα, όπως φαίνεται στην εικόνα 3. Μην τοποθετείτε το προϊόν, έτσι ώστε η απόσταση 
μεταξύ του δαπέδου και της κάτω πλευράς του προϊόντος να είναι μικρότερη από 600 mm ή η 
απόσταση μεταξύ της πάνω πλευράς του προϊόντος και της οροφής είναι μικρότερη από 500 mm. 
Ανοίξτε τρεις οπές διαμέτρου 6 mm σε τοίχο, όπως φαίνεται στην εικόνα 4. Τοποθετήστε τα τρία 
πλαστικά βύσματα τοίχου που παρέχονται με το προϊόν. Τοποθετήστε τις 2 πάνω βίδες, 
φροντίζοντας να αφήσετε μια απόσταση 8 mm μεταξύ των κεφαλών των βιδών και του τοίχου. 
Κρεμάστε τη συσκευή πάνω στις δύο βίδες γαντζώνοντας την. Προσοχή: πριν αφήσετε τη συσκευή, 
βεβαιωθείτε ότι έχει στηριχτεί καλά στις 2 βίδες. Τέλος, ασφαλίστε το προϊόν με την κάτω βίδα.  

3. Φίλτρο

Αυτό το προϊόν διαθέτει φίλτρο για την προστασία του θερμαντικού στοιχείου από σκόνη και 
βρωμιά. Το φίλτρο αφαιρείται για να καθαρίζεται εύκολα με νερό (εικόνα 5). 

Για να διατηρήσετε το προϊόν σε άριστη κατάσταση, καθαρίστε το φίλτρο μία φορά κάθε έξι μήνες. 
ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΞΑΝΑ ΜΕΤΑ. 
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Κάθε 120 ώρες λειτουργίας, ο χρήστης ενημερώνεται για την ανάγκη καθαρισμού του φίλτρου στο 
πίσω μέρος του προϊόντος. Η προειδοποίηση δίνεται με τη μορφή ενός τρέχοντος μηνύματος στην 
οθόνη που αναφέρει:  

Ακόμα και όταν η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα που υποδεικνύεται παραπάνω, το προϊόν συνεχίζει να 
λειτουργεί όταν ενεργοποιηθεί. 

Εάν πατηθεί κάποιο πλήκτρο, το κείμενο αφαιρείται από την οθόνη. Θα εμφανιστεί ξανά όταν το 
αερόθερμο λειτουργήσει για μία ακόμα ώρα. 

Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο  κατά την εμφάνιση της ειδοποίησης, ο ενσωματωμένος 
μετρητής επαναφέρεται και η ειδοποίηση θα εμφανιστεί ξανά μετά από άλλες 120 ώρες λειτουργίας. 
Η επιβεβαίωση της επαναφοράς δίνεται από ένα μήνυμα στην οθόνη για 5 δευτερόλεπτα που 
αναφέρει . 

4. Πετσέτες

Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με μια πετσετοκρεμάστρα και δύο επιπλέον άγκιστρα που βρίσκονται 
στην πίσω της μεριά. Μην τοποθετήσετε πετσέτες κοντά στις γρίλιες εξόδου αέρα (εικόνα 6). Η 
σωστή τοποθέτηση είναι αυτή που φαίνεται στην εικόνα 7. 

5. Περιγραφή εντολών και λειτουργία

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα ηλεκτρομηχανικό διακόπτη ON / OFF στην αριστερή πλευρά 
της. Με την απενεργοποίηση αυτού του διακόπτη η τάση τροφοδοσίας αποσυνδέεται από όλα τα 
εσωτερικά τμήματα. Στην μπροστινή πλευρά είναι διαθέσιμα τα παρακάτω (εικόνα 8): 

Α – Οθόνη  
Β – Εμφάνιση και αύξηση  
C – Εμφάνιση και μείωση 
D – Ρυθμίσεις 
Ε – Λειτουργία προστασίας παγετού 
F – Λειτουργία προγράμματος 
G – Αναμονή 
H – Ενδεικτική λυχνία led προστασίας παγετού 
I – Ενδεικτική λυχνία led προγράμματος 
J – Ενδεικτική λυχνία led λειτουργίας 

To προϊόν μπορεί να λειτουργήσει με τρείς διαφορετικούς τρόπους: αυτόματο, προγραμματισμένο, 
ή frost free. 

Αυτόματη Λειτουργία 
Σε αυτήν τη λειτουργία το προϊόν λειτουργεί για να φτάσει και να διατηρήσει τη θερμοκρασία άνεσης 
που έχει οριστεί από το χρήστη. Ένα αυτόματο σύστημα διαχείρισης ισχύος επιτρέπει τον βέλτιστο 
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έλεγχο της κατανάλωσης ενέργειας, διατηρώντας την θερμοκρασία άνεσης σταθερή στο χώρο, 
σύμφωνη με αυτή που έχει επιλεχθεί στον ηλεκτρονικό θερμοστάτη. 

Στην αυτόματη λειτουργία διατίθεται επίσης μία ειδική λειτουργία, που ενεργοποιείται κατ’ επιλογή 
του χρήστη και επιτρέπει την ανίχνευση ανοιχτών παραθύρων και την αυτόματη θέση της συσκευής 
σε λειτουργία προστασίας από τον παγετό (Frost free) για να περιοριστεί η άσκοπη κατανάλωση 
ενέργειας. 

Προγραμματισμένη Λειτουργία 
Η συσκευή σας προσφέρει τη δυνατότητα να την προγραμματίζετε ώστε να λειτουργεί αυτόματα τις 
επιθυμητές ώρες της ημέρας, τις επιθυμητές ημέρες της εβδομάδας, στην επιθυμητή θερμοκρασία 
και σε οποιαδήποτε λειτουργία επιλέγετε: άνεση, οικονομία (3,50°C χαμηλότερη από την 
θερμοκρασία άνεσης) και προστασία παγετού.  

Στην προγραμματισμένη λειτουργία η λειτουργία ανίχνευσης ανοιχτού παράθυρου 
απενεργοποιείται, ώστε το προϊόν να ακολουθεί επιτυχώς το επιλεγμένο πρόγραμμα. 

Λειτουργία προστασίας από τον παγετό 
Σε αυτήν τη λειτουργία ο θερμοστάτης ρυθμίζεται αυτόματα ώστε να διατηρείται στους 7 ± 3 °C. 

6. Λυχνίες led

Το προϊόν διαθέτει τρείς ενδεικτικές λυχνίες led (εικόνα 8): 

H – H ενδεικτική λυχνία led προστασίας παγετού ανάβει κόκκινη όταν η λειτουργία είναι 
ενεργοποιημένη. Δεν ανάβει όταν η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη. Αναβοσβήνει όταν η 
λειτουργία ενεργοποιείται από τη λειτουργία ανίχνευσης ανοιχτού παράθυρου. 
I – Η ενδεικτική λυχνία led προγράμματος ανάβει κόκκινη όταν η προγραμματισμένη λειτουργία είναι 
ενεργοποιημένη. Δεν ανάβει όταν η προγραμματισμένη λειτουργία είναι απενεργοποιημένη. 
J – Η ενδεικτική λυχνία led λειτουργίας ανάβει κόκκινη όταν το προϊόν είναι σε Αυτόματη λειτουργία 
ή σε λειτουργία προγράμματος και την τρέχουσα ημέρα και ώρα έχει επιλεχθεί η θερμοκρασία 
Άνεσης (Comfort). Ανάβει πράσινη όταν το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία προγράμματος και για τη 
συγκεκριμένη ημέρα και ώρα έχει επιλεχθεί η Eco θερμοκρασία (η οποία είναι 3,5°C χαμηλότερη 
από την θερμοκρασία comfort). Τέλος, η ενδεικτική λυχνία led δεν ανάβει όταν το προϊόν είναι σε 
αναμονή (stand-by) ή σε λειτουργία προγράμματος και για τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα έχει 
επιλεχθεί η λειτουργία προγράμματος από τον παγετό. 

7. Λειτουργία Αερόθερμου

Κεντρικός διακόπτης ON/OFF 
Η τροφοδοσία του προϊόντος ελέγχεται από ένα ηλεκτρομηχανικό διακόπτη ON/OFF. Η 
απενεργοποίηση της τροφοδοσίας του αερόθερμου διακόπτει την παροχή ρεύματος στην 
ηλεκτρονική πλακέτα και αυτό μετά από 30 λεπτά, προκαλεί την απώλεια κάθε αποθηκευμένης 
πληροφορίας. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε αυτόν το διακόπτη μόνο όταν δεν χρησιμοποιείτε 
το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για βραχυπρόθεσμες διακοπές ενδείκνυται το on/stand-by 
του πίνακα ελέγχου. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα χάνετε τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις. 
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Στην πρώτη χρήση του προϊόντος ή σε περίπτωση απώλειας ρεύματος για πάνω από 30 λεπτά, 
όταν πατήσουμε τον διακόπτη ON/OFF (θέση ON), η οθόνη δείχνει 00:00 και η καταμέτρηση του 
χρόνου ξεκινά από την τιμή αυτή. 

Αν δεν πραγματοποιηθεί καμία ρύθμιση εντός 15 λεπτών από την ενεργοποίηση, το 
προϊόν θα αλλάξει αυτόματα σε λειτουργία Frost Free (προστασία παγετού) και το 
αντίστοιχο led θα ενεργοποιηθεί. 

Πλήκτρο on/stand-by 
Χρησιμοποιείστε αυτό το πλήκτρο  για να θέσετε το προϊόν στη θέση ΟΝ ή στη θέση stand-by. 
Η λυχνία led που βρίσκεται κάτω από το πλήκτρο θα ανάψει σε κόκκινο χρώμα. 

Ρυθμίσεις 

Τα πλήκτρα ,  και  θα σας βοηθήσουν να ρυθμίσετε την ώρα την ημέρα της 
εβδομάδας (1 = Δευτέρα), την επιθυμητή θερμοκρασία άνεσης και να ενεργοποιήσετε / 
απενεργοποιήσετε την λειτουργία ανίχνευσης ανοικτού παράθυρου. 

Για παράδειγμα για να θέσετε: ώρα 08:30, ημέρα Τρίτη, θερμοκρασία άνεσης 25°C και 
ενεργοποιημένη η λειτουργία ανίχνευσης ανοικτού παράθυρου ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα: 

Πατήστε το πλήκτρο  και κρατήστε το πατημένο για 3 δευτερόλεπτα προκειμένου να μπείτε στο 
μενού ρυθμίσεων. 
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Ρυθμίστε την ώρα: Τα δύο ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν. Ρυθμίστε την τρέχουσα 

ώρα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  και . 

Πατήστε το πλήκτρο  για επικύρωση. 

Τα δύο ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν. Ρυθμίστε τα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 

 και . 

Πατήστε το πλήκτρο  για επικύρωση. 

Μετά την ώρα, η ημέρα της εβδομάδας αρχίζει να αναβοσβήνει. Ρυθμίστε την (2 = Τρίτη) 

χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  και . 

Πατήστε το πλήκτρο  για επικύρωση. 

Μετά την ρύθμιση της ημέρας, η επιθυμητή θερμοκρασία Άνεσης (Comfort) αρχίζει να αναβοσβήνει. 

Ρυθμίστε την χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  και . 
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Πατήστε το πλήκτρο  για επικύρωση. 

Μετά την ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας άνεσης η λειτουργία ανίχνευσης ανοικτού 
παράθυρου αρχίζει να αναβοσβήνει. Η οθόνη δείχνει 88:on όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη 

και 88:of όταν είναι απενεργοποιημένη. Ρυθμίστε την χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  και . 

Πατήστε το πλήκτρο  για επικύρωση. 

Τέλος ρυθμίσεων: 

Ανίχνευση ανοικτού παράθυρου 
Αυτή η λειτουργία καθιστά δυνατή την ανίχνευση ενός ανοιχτού παράθυρου και αυτόματα θέτει το 
αερόθερμο σε λειτουργία προστασίας από τον παγετό. Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη και 
εντοπιστεί ένα ανοικτό παράθυρο, ετοιμάζεται να θέσει το αερόθερμο σε λειτουργία προστασίας 
από τον παγετό και μια κόκκινη κουκκίδα στην επάνω δεξιά περιοχή της οθόνης μεταξύ του 3ου και 
του 4ου ψηφίου ανάβει. 

Αν κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας παρατηρηθεί πτώση της θερμοκρασίας στο χώρο, 
ενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία προστασίας από τον παγετό για να αποφευχθεί η άσκοπη 
κατανάλωση ενέργειας. Η κόκκινη λυχνία κάτω από το πλήκτρο της αντιπαγετικής λειτουργίας 
αναβοσβήνει. Η επαναφορά της κανονικής λειτουργίας δεν είναι αυτόματη, αλλά επιτυγχάνεται 
πιέζοντας ένα από τα πέντε πλήκτρα του προϊόντος. 
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Μπορείτε να ελέγξετε την επιλεγμένη θερμοκρασία άνεσης οποιαδήποτε στιγμή πατώντας μια φορά 

ένα από τα πλήκτρα  ή . Πατώντας ξανά τα ίδια πλήκτρα μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση 
σε νέο επίπεδο επιθυμητής θερμοκρασίας. 

Σημείωση: Η θερμοκρασία που μετράται από τον εσωτερικό αισθητήρα του προϊόντος είναι 
αντιπροσωπευτική της θερμοκρασίας περιβάλλοντος γύρω από αυτό και ενδέχεται να διαφέρει από 
τη θερμοκρασία που μετράται χρησιμοποιώντας άλλα όργανα σε άλλες περιοχές του δωματίου. 
Αυτή η διαφορά μπορεί να εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα: 
- τη θέση εγκατάστασης: ορισμένες περιοχές του δωματίου ενδέχεται να επηρεαστούν από ρεύματα 
αέρα που τροποποιούν τη μέτρηση του αισθητήρα. 
- η εγκατάσταση σε εξωτερικούς τοίχους που συνήθως είναι πιο παγωμένοι από τους εσωτερικούς, 
μπορεί να συνεπάγεται τη μέτρηση θερμοκρασίας χαμηλότερης από την πραγματική. 
- η φόρτωση πολλών πετσετών στην πετσετοκρεμάστρα μπορεί να εμποδίσει τη ροή αέρα. Ως 
αποτέλεσμα, ο αισθητήρας μπορεί να μετρήσει θερμοκρασία υψηλότερη από την πραγματική. 
- ασταθείς συνθήκες: οποιαδήποτε αξιολόγηση πρέπει να γίνεται σε σταθερές συνθήκες. Δεν είναι 
δυνατόν να μετρηθεί σωστά η θερμοκρασία δωματίου που διατηρείται από το προϊόν εάν η 
θερμοκρασία άνεσης αλλάζει συνεχώς (σε σύντομο χρονικό διάστημα). 
Εάν εντοπιστεί διαφορά μεταξύ της επιλεγμένης θερμοκρασίας και της θερμοκρασίας δωματίου σε 
σταθερές συνθήκες λειτουργίας, υπολογίστε τη διαφορά και στη συνέχεια, αυξήστε ή μειώστε τη 
θερμοκρασία άνεσης τόσο όσο είναι και η διαφορά αυτή. 

Εβδομαδιαίος προγραμματισμός 
Η λειτουργία προγραμματισμού  σας δίνει τη δυνατότητα να λειτουργείτε το αερόθερμο 
αυτόματα τις επιθυμητές ώρες της ημέρας, τις επιθυμητές ημέρες της εβδομάδας, στην επιθυμητή 
θερμοκρασία και σε οποιαδήποτε λειτουργία επιλέγετε: άνεση, οικονομία (3,50°C χαμηλότερη από 
την θερμοκρασία άνεσης) και προστασία παγετού.  

Ένα πάτημα στο πλήκτρο  ενεργοποιεί / απενεργοποιεί την προγραμματισμένη λειτουργία. Για 
να εμφανιστεί ή / και να τροποποιηθεί το πρόγραμμα λειτουργίας πρέπει το ίδιο πλήκτρο να 
κρατηθεί πατημένο για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Από το εργοστάσιο η συσκευή έχει ρυθμιστεί με το 
παρακάτω πρόγραμμα: 

Μόνιμα σε λειτουργία προστασίας παγετού εκτός από τις παρακάτω ώρες που τίθεται σε λειτουργία 
άνεσης αυτόματα: 
Δευτέρα – Παρασκευή: 06:00 – 08:00 
Σάββατο – Κυριακή: 08:00 – 10:00 

Πατήστε το πλήκτρο για ενεργοποίηση της λειτουργίας προγραμματισμού. 

Για να δείτε/αλλάξετε το πρόγραμμα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να μπείτε στο μενού. 
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Εμφάνιση / Αλλαγή της επιθυμητής θερμοκρασίας άνεσης 



Η οθόνη δείχνει τη ημέρα 1 (Δευτέρα). Πατώντας τα πλήκτρα  και  οι διάφορες ώρες της 
μέρας εμφανίζονται ξεκινώντας από την ώρα “00” (αφορά την ώρα από 00:00 έως 00:59). 

Η λειτουργία που αφορά την κάθε επιλεγμένη ώρα εμφανίζεται ως εξής: αν ανάβει κόκκινη η λυχνία 

κάτω από το πλήκτρο  τότε έχουμε λειτουργία προστασίας από τον παγετό (θερμοκρασία όχι 
κάτω από 7°C). Αν ανάβει πράσινη η λυχνία κάτω από το πλήκτρο  τότε έχουμε οικονομική 
λειτουργία Eco και αν ανάβει κόκκινη η λυχνία κάτω από το πλήκτρο  τότε έχουμε λειτουργία 
άνεσης Comfort (λειτουργία στην επιλεγμένη θερμοκρασία άνεσης). 

Η λειτουργία αυτή μπορεί να αλλάξει για κάθε ώρα ξεχωριστά πατώντας το πλήκτρο . 

Με τον τρόπο αυτό ρυθμίζουμε για κάθε ώρα την λειτουργία που επιθυμούμε. Μετά την ώρα 23 της 

ημέρας 1 με το πλήκτρο  μεταβαίνετε στην ημέρα 2 (Τρίτη): 

Στο σημείο αυτό μπορείτε να ρυθμίσετε με τον ίδιο τρόπο το πρόγραμμα της ημέρας μεταβαίνοντας 

σε κάθε ώρα της ημέρας με τα πλήκτρα  και . Αν το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας 

επιθυμείτε να είναι το ίδιο με αυτό της πρώτης απλά πατήστε το πλήκτρο . Στην περίπτωση 
αυτή αντιγράφεται αυτόματα το πρόγραμμα και το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα στην επόμενη 
μέρα. 
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Μόλις ρυθμιστούν όλες οι μέρες (μετά την ημέρα 7) εμφανίζεται στην οθόνη το “End” οπότε 

πατώντας το πλήκτρο  το πρόγραμμα αποθηκεύεται. Αν επιθυμείτε να μεταβείτε στο “End” ενώ 

είστε σε οποιαδήποτε μέρα και ώρα απλά πατήστε το πλήκτρο . 

Η οθόνη μετά την αποθήκευση δείχνει “donE“ για μερικά δευτερόλεπτα για να επιβεβαιώσει ότι το 
πρόγραμμα αποθηκεύτηκε σωστά. Αμέσως μετά τίθεται σε λειτουργία σύμφωνη με την τρέχουσα 
ημέρα και ώρα ακολουθώντας το πρόγραμμα που έχετε ορίσει. 

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης του προγράμματος οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε μπορείτε να 
εγκαταλείψετε τη διαδικασία πατώντας το πλήκτρο . 

Κατά τη ρύθμιση του προγράμματος το προϊόν δε θερμαίνει. 

Λειτουργία προστασίας από τον παγετό 
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προστασίας παγετού πατήστε το  για περίπου 3 
δευτερόλεπτα. Ο θερμοστάτης με αυτόν τον τρόπο ρυθμίζεται στους 7±3°C. Για να 

απενεργοποιήσετε τη λειτουργία απλά πατήστε το πλήκτρο  ή το πλήκτρο . 
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Η λειτουργία Boost ενεργοποιεί το αερόθερμο στη μέγιστη ισχύ λειτουργίας, χωρίς έλεγχο από τον 
θερμοστάτη, για 15 λεπτά. Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας η οθόνη εμφανίζει εναλλάξ τη 
λέξη "BooS" και τον χρόνο που υπολείπεται. Στο τέλος αυτής της λειτουργίας, το αερόθερμο 
επανέρχεται στη λειτουργία που είχε ρυθμιστεί πριν την ενεργοποίηση του boost. 

Για να ενεργοποιήσετε αυτή την λειτουργία πάτησε ταυτόχρονα τα πλήκτρα  και . 

8. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Σε περίπτωση υπερθέρμανσης το προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα. Σε αυτή την περίπτωση: 

Εάν τα πλήκτρα αφής έχουν μπλοκάρει ή δεν λειτουργούν σωστά, απενεργοποιήστε το προϊόν 
χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρομηχανικό διακόπτη στην αριστερή πλευρά του. Στη συνέχεια, 
ενεργοποιήστε το χρησιμοποιώντας τον ίδιο διακόπτη. 

9. Συντήρηση - Επισκευή

Αυτό το προϊόν δεν απαιτεί κάποια ειδική συντήρηση. Καθαρίστε το με ένα στεγνό πανί μία φορά 
κάθε 6 μήνες και το φίλτρο όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3. Αν το προϊόν απαιτεί επισκευή, 
επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.  

10. Περιβάλλον και ανακύκλωση

Ανακυκλώστε τη συσκευασία του προϊόντος, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς 
για την επεξεργασία των αποβλήτων.  

Οι συσκευές με αυτήν την ετικέτα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα γενικά 
απορρίματα. Μετά το πέρας του κύκλου ζωής του ανακυκλώστε το προϊόν  σύμφωνα 
με τους τοπικούς κανονισμούς. 
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Λειτουργία BOOST 

- Απενεργοποιήστε το αερόθερμο και αφήστε το να κρυώσει για περίπου 15 - 20 λεπτά. 
- Βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζεται με οποιονδήποτε τρόπο η παροχή αέρα. Ελέγξτε το φίλτρο να 
είναι καθαρό και αν χρειαστεί καθαρίστε το όπως περιγραφεται στην παράγραφο 3 "Φίλτρο". 
- Ελέγξτε για άλλους πιθανούς λόγους υπερθέρμανσης (πχ: εμπόδια μπροστά από τις γρίλιες 
εισαγωγής/εξαγωγής αέρα, μαζεμένη σκόνη) και αξαλείψτε τους.
- Βεβαιωθείτε ότι κατά την εγκατάσταση έχουν τηρηθεί οι αποστάσεις ασφαλείας όπως αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 "Εγκατάσταση".
- Ενεργοποιείστε και πάλι το προϊόν και ελέγξτε αν λειτουργεί σωστά.



Πληροφορίες απαιτήσεων για θερμαντικά χώρων 
Αναγνωριστικό μοντέλου: QUADRO 

Αντικείμενο Σύμβολο Τιμή Μονάδα Αντικείμενο Μονάδα 

Θερμική απόδοση Τύπος θερμικής εισαγωγής, μόνο για θερμοσυσσωρευτικά 
ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα (επιλέξτε ένα) 

Ονομαστική 
θερμική απόδοση Pnom 1,8 kW Χειροκίνητος έλεγχος θερμικής φόρτισης με 

ενσωματωμένο θερμοστάτη όχι 

Ελάχιστη θερμική 
απόδοση 
(ενδεικτική) 

Pmin 1,0 kW 

Χειροκίνητος έλεγχος θερμικής φόρτισης με 
αναπληροφόρηση 
θερμοκρασίας δωματίου και/ή εξωτερικής 
θερμοκρασίας 

όχι 

Μέγιστη συνεχής 
θερμική απόδοση Pmax,c 1,8 kW 

Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμικής φόρτισης με 
αναπληροφόρηση 
θερμοκρασίας δωματίου και/ή εξωτερικής 
θερμοκρασίας 

όχι 

Βοηθητική 
ηλεκτρική 
κατανάλωση 

Εξαγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από 
ανεμιστήρα όχι 

Στην ονομαστική 
θερμική απόδοση elmax 0,000 kW Τύπος ελέγχου θερμοκρασίας απόδοσης/χώρου 

(επιλέξτε ένα) 
Στην ελάχιστη 
θερμική 
απόδοση 

elmin 0,000 kW Έλεγχος θερμοκρασίας απόδοσης μιας φάσης, χωρίς 
έλεγχο θερμοκρασίας χώρου όχι 

Σε λειτουργία 
αναμονής elSB 0,00082 kW Δύο ή περισσότερες χειροκίνητες φάσεις, χωρίς 

έλεγχο θερμοκρασίας χώρου όχι 

Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με μηχανικό 
θερμοστάτη όχι 

Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με ηλεκτρονικό 
θερμοστάτη όχι 

Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με 
πρόσθετο ημερήσιο προγραμματισμό όχι 

Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με 
πρόσθετο εβδομαδιαίο προγραμματισμό ναι 

Άλλες επιλογές ελέγχου (δυνατότητα πολλαπλών 
επιλογών) 
Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με ανίχνευση 
παρουσίας όχι 

Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με ανίχνευση ανοιχτού 
παραθύρου ναι 

Με επιλογή ελέγχου από απόσταση όχι 
Με προσαρμοστικό έλεγχο εκκίνησης όχι 
Με περιορισμό χρόνου λειτουργίας όχι 
Με αισθητήρα υπέρυθρων ακτινών όχι 
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